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Уважаеми клиенти,
Екипът на TESY сърдечно Ви честити новата покупка.
Надяваме се, че новият Ви уред ще допринесе за
подобряване на комфорта във Вашия дом.
Настоящото техническо описание и инструкция за
експлоатация има за цел да Ви запознае с изделиeтo и
условията за неговото правилно монтиране и експлоатация.
Инструкцията е предназначена и за правоспособните
техници, които ще монтират първоначално уреда,
демонтират и ремонтират в случай на повреда.
Моля, имайте предвид, че спазването на указанията в
настоящата инструкция е преди всичко в интерес на
купувача, но заедно с това е и едно от гаранционните
условия, посочени в гаранционната карта, за да може
купувачът да ползва безплатно гаранционно обслужване.
Производителят не отговаря за повреди в уреда и
евентуални щети, причинени в резултат на експлоатация
и/или монтаж, които не съответстват на указанията и
инструкциите в това ръководство.
Електрическият бойлер отговаря на изискванията на
EN 60335-1, EN 60335-2-21.

I. Предназначение
Уредът е предназначен да обезпечава с гореща вода битови
обекти, имащи водопроводна мрежа с налягане не повече
от 6 bars (0.6 MPa).
Той е предназначен за експлоатация само в закрити и
отопляеми помещения, в които температурата не пада
под 4°C и не е предназначен да работи в непрекъснато
проточен режим.
Уредът е предназначен да работи в региони с твърдост
на водата до 10 °dH (немски градуса). В случай, че бъде
монтиран в регион с „по-твърда” вода е възможно много
бързото натрупване на варовикови отлагания, които
предизвикват характерен шум при загряване, а и бързо
повреждане на ел.частa. За региони с по-твърди води
се препоръчва почистване на уреда от натрупаните
варовикови отлагания всяка година, както и използването
на мощности на нагревателя до 2 kW.

II. Технически характеристики
1. Номинална вместимост, литри - виж табелката върху
уреда
2. Номинално напрежение - виж табелката върху уреда
3. Номинална мощност - виж табелката върху уреда
4. Номинално налягане - виж табелката върху уреда
Това не е налягането от водопроводната
мрежа. То е обявеното за уреда и се отнася до
изискванията на стандартите за безопасност.
5. Тип на бойлера - затворен акумулиращ водонагревател,
с топлоизолация
6. Вътрешно покритие - за модели: GC-стъкло-керамика;
SS-неръждаема стомана ЕV - емайл
7. Температура на водата след изключване на термостата:
от 60°С до 75°С.
Важно! За модели с регулируем термостат
посоченият температурен диапазон се отнася за
случаите, в които термостата е на позиция за
максимална температура на загряване на водата.

III. Важни правила

••
••
••

Бойлерът да се монтира само в помещения с нормална
пожарна обезопасеност.
Не включвайте бойлера без да сте се убедили, че е
пълен с вода.
Свързването на бойлера към водопроводната и
електрическата мрежа (при модели без шнур с щепсел)
да се извършва от правоспособни ВиК и Ел. техници.
Правоспособен техник е лице, което има съответните
компетенции съгласно нормативната уредба на съответната
държава.

••

При свързване на бойлера към електрическата мрежа
да се внимава за правилното свързване на защитния
проводник (при модели без шнур с щепсел).

••

При вероятност температурата в помещението да
спадне под 0 °С, бойлерът трябва да се източи (следвайте
процедурата описана в т. V, подточка 2 “Свързване на
бойлера към водопроводната мрежа”).

••

При експлоатация (режим на нагряване на водата),
е нормално да капе вода от отвора за източване на
предпазния клапан.
Същият трябва да бъде оставен открит към атмосферата.
Трябва да бъдат взети мерки за отвеждане или събиране на
изтеклото количество за избягване на щети, като не трябва
да се нарушават изискванията описани в т.2 от параграф V

••

По време на загряване от уреда може да има шум от
свистене (завираща вода). Това е нормално и не индикира
повреда. Шумът се засилва с времето и причината е
натрупания варовик. За да бъде премахнат шума е
необходимо уредът да бъде почистен. Тази услуга не е
предмет на гаранционно обслужване.

••

За безопасната работа на бойлера, възвратнопредпазния клапан редовно да се почиства и преглежда
дали функционира нормално /да не е блокиран/, като
за районите със силно варовита вода да се почиства
от натрупания варовик. Тази услуга не е предмет на
гаранционното обслужване.

••

Забраняват се всякакви промени и преустройства
в конструкцията и електрическата схема на бойлера.
При констатиране на такива гаранцията за уреда
отпада. Като промени и преустройства се разбира всяко
премахване на вложени от производителя елементи,
вграждане на допълнителни компоненти в бойлера, замяна
на елементи с аналогични неодобрени от производителя.

••
••

Настоящата инструкция се отнася и за бойлери с
топлообменник.
Ако захранващия шнур (при моделите окомплектовани
с такъв) е повреден той трябва да бъде заменен от сервизен
представител или лице с подобна квалификация за да се
избегне всякакъв риск.

••

Този уред не е предназначен да бъде използван
от хора (включително деца) с намалени физически,
чувствителни или умствени способности, или хора с липса
на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или
инструктирани в съответствие с употребата на уреда от
човек отговорен за тяхната безопасност.

••

Децата трябва да бъдат под наблюдение за да е
сигурно, че не си играят с уреда.

IV. Описание и принцип на действие

Вътрешния резервоар в зависимост от модела може да
бъде два вида:

В режим на нагряване на водата в уреда, е
нормално да капе вода от дренажния отвор на
предпазния клапан. Същият трябва да бъде
оставен отворен към атмосферата. Трябва да
бъдат взети мерки за отвеждане или събиране на
изтеклото количество вода за избягване на щети.

••
••

От черна стомана защитена със специално стъклокерамично или емайлово покритие
От неръждаема стомана

Вертикалните бойлери могат да бъдат с вграден
топлообменник (серпентина). Входът и изходът
на серпентината са разположени странично и
представляват тръби с резба G¾ “.

Възвратно-предпазният клапан и
тръбопровода от него към бойлера трябва да
бъдат защитени от замръзване. При дрениране
с маркуч – свободният му край трябва винаги да
е отворен към атмосферата (да не е потопен).
Маркуча също трябва да е осигурен срещу
замръзване.

1.2 На фланеца е монтиран електрически нагревател. При
бойлерите със стъкло-керамично покритие е монтиран
и магнезиев протектор.
Електрическият нагревател служи за нагряване на
водата в резервоара и се управлява от термостата,
който автоматично поддържа определена
температурата.
Уредът разполага с вградено устройство за защита
от прегряване (термоизключвател), което изключва
нагревателя от електрическата мрежа, когато
температурата на водата достигне твърде високи
стойности.
1.3 Възвратно-предпазният клапан предотвратява
пълното изпразване на уреда при спиране на
подаването на студена вода от водопроводната мрежа.
Той защитава уреда от повишаване на налягането
във водосъдържателя до стойност по-висока от
допустимата при режим на загряване ( при
повишаване на температурата водата се разширява и
налягането се повишава), чрез изпускане на излишъка
през дренажния отвор.
Възвратно-предпазният клапан не може да
защити уреда при подавано от водопровода
налягане по-високо от обявеното за уреда.
Подаването на по-високо от обявеното в тази
инструкция водопроводно налягане към уреда
може да го увреди, при което гаранцията му
отпада и производителят не носи отговорност
за евентуални причинени щети.

V. Монтаж и включване
Всички технически и електромонтажни
работи трябва да се изпълнят от
правоспособни техници. Правоспособен техник е
лице, което има съответните компетенции
съгласно нормативната уредба на
съответната държава.

За да напълните уреда с вода, първо отворете само крана
за топла вода на смесителната батерия след него. След
това отворете крана за студена вода преди него. Уредът
е напълнен, когато от смесителната батерия потече
непрекъсната струя вода. Затворете крана за топла вода.
Когато се налага изпразване на бойлера е задължително
първо да прекъснете електрическото захранване към него.
Спрете подаването на вода към уреда. Отворете крана
за топла вода на смесителната батерия. Отворете крана
7 (фиг. 3а и 3b) за да източите водата от бойлера. Ако в
инсталацията не е инсталиран такъв, бойлерът може да
бъде източен, както следва:

••

при модели окомплектовани с предпазен клапан с
лостче – повдигнете лостчето и водата ще изтече през
дренажния отвор на клапана

••

при модели окомплектовани с клапан без лостче бойлерът може да бъде източен директно от входящата
му тръба, като предварително бъде разкачен от
водопровода

При свалянето на фланеца е нормално да изтекат няколко
литра вода останали във водосъдържателя.
При източване трябва да се вземат мерки за
предотвратяване на щети от изтичащата вода.
В случай, че налягането във водопроводната мрежа
надвишава посочената стоност в параграф I по-горе, то е
необходимо да се монтира редуцир вентил, в противен
случай бойлера няма да бъде експлоатиран правилно.
Производителят не поема отговорност за произтеклите
проблеми от неправилна експлоатация на уреда.
3. Свързване към електрическата мрежа
Преди да включите електрическото
захранване, уверете се че уреда е пълен с вода.

1. Монтаж
Препоръчва се монтирането на уреда да е максимално
близо до местата за използване на топла вода, за да се
намалят топлинните загуби в тръбопровода. При монтаж в
баня той трябва да бъде монтиран на такова място, че да не
бъде обливан с вода от душ или душ-слушалка.
При монтаж към стена - уредът се окачва за носещaтa
планкa монтиранa към корпуса му. Окачването става на
две куки (min. Ф 10 mm) закрепени надеждно към стената
(не са включени в комплекта за окачване). Конструкцията
на носещата планка, при бойлери за вертикален монтаж е
универсална и позволява разстоянието между куките да
бъде от 220 до 300 мм - фиг. 1a.
При бойлерите за хоризонтален монтаж разстоянията
между куките са различни за различните обеми и са
посочени в таблица 1 към фиг. 1b.
При моделите за подов монтаж захващането може да
стане с болтове към пода. Разстоянието между планките
за захващане за различните обеми е посочено в таблица 1
към фиг.1c.
За избягване причиняването на вреди на
потребителя и на трети лица в случаи на
неизправност в системата за снабдяване с
топла вода е необходимо уреда да се монтира в
помещения имащи подова хидроизолация и
дренаж в канализацията. В никакъв случаи не
слагайте под уреда предмети, които не са
водоустойчиви. При монтиране на уреда в
помещения без подова хидроизолация е
необходимо да се направи защитна вана под
него с дренаж към канализацията.
Забележка: защитната вана не влиза в комплекта
и се избира/закупува от потребителя.
Производителят не носи отговорност за евентуални щети
при неспазване на условията, описани по-горе.
2. Свързване на бойлера към водопроводната
мрежа
Фиг.3: a - за вертикален
b - хоризонтален монтаж
c - за подов монтаж
Където:
1- Входяща тръба; 2 - предпазен клапан; 3 - редуцир вентил
(при налягане във водопровода над 0.6 MPa); 4 - спирателен
кран; 5 - фуния с връзка към канализацията; 6 - маркуч; 7 кран за източване на бойлера
При свързването на бойлера към водопроводната мрежа
трябва да се имат предвид указателните цветни знаци /
пръстени/ на тръбите: син - за студена /входящата/ вода,
червен - за гореща /изходящата/ вода.

3.1 При моделите снабдени със захранващ шнур в
комплект с щепсел свързването става, като той бъде
включен в контакт. Разединяването от електрическата
мрежа става, като изключите щепсела от контакта.
Контактът трябва да бъде правилно свързан
към отделен токов кръг осигурен с предпазител.
Той трябва да бъде заземен.
3.2 Водонагреватели окомплектовани със захранващ шнур
без щепсел
Уредът трябва да бъде свързан към отделен токов кръг от
стационарната електрическата инсталация, осигурен с
предпазител с обявен номинален ток 16А (20A за мощност
> 3700W). Свързването трябва да е постоянно – без
щепселни съединения. Токовият кръг трябва да бъде
осигурен с предпазител и с вградено устройство, което
осигурява разединяване на всички полюси в условията на
свръхнапрежение категория III.
Свързването на проводниците на захранващия шнур на
уреда трябва да бъде изпълнено както следва:

••
••
••

Проводник с кафяв цвят на изолацията – към фазовия
проводник от електрическата инсталация (L)
Проводник със син цвят на изолацията – към
неутралния проводник от електрическата инсталация (N)
Проводник със жълто-зелен цвят на изолацията – към
защитния проводник от електрическата инсталация ( )

3.3 При модели, които нямат монтиран захранващ шнур
с щепсел.
Уредът трябва да бъде свързан към отделен токов кръг от
стационарната електрическата инсталация, осигурен с
предпазител с обявен номинален ток 16А (20A за мощност
> 3700W). Свързването се осъществява с медни едножилни
(твърди) проводници - кабел 3 x 2,5 mm2 за обща мощност
3000W (кабел 3 x 4.0 mm2 за мощност > 3700W).
В електрическия контур за захранване на уреда трябва да
бъде вградено устройство което осигурява разединяване
на всички полюси в условията на свръхнапрежение
категория III.
За да се монтира захранващия електрически проводник
към бойлера е необходимо да се свали пластмасовия капак.
Свързването на захранващите проводници трябва да е в
съответствие с маркировките на клемите, както следва:

••
••
••

фазовия към означение A или А1 или L или L1
неутралния към означение N (B или B1 или N1)

Задължително е свързването на защитният проводник
към винтовото съединение, означено със знак
.

След монтаж, пластмасовият капак се поставя отново!

Задължително е монтирането на възвратнопредпазния клапан, с който е закупен бойлера. Той
се поставя на входа за студена вода, в съответствие
със стрелката на корпуса му, която указва посоката на
входящата вода.

Пояснение към фиг.2:
TS – термоизключвател; TR – терморегулатор; S – ключ (при
моделите с такъв); R – нагревател; IL – сигнална лампа; F –
фланец; KL – лустър клема

Изключение: Ако местните регулации (норми)
изискват използването на друг предпазен клапан
или устройство (отговарящ на EN 1487 или EN
1489), то той трябва да бъде закупен допълнително. За
устройства отговарящи на EN 1487 максималното
обявено работно налягане трябва да бъде 0.7 MPa. За други
предпазни клапани, налягането на което са калибрирани
трябва да бъде с 0.1 MPa под маркираното на табелката
на уреда. В тези случаи възвратно предпазния клапан
доставен с уреда не трябва да се използва.

магнезиев анод (при бойлери с водосъдържател със
стъкло-керамично или емайлово покритие)

Не се допуска друга спирателна арматура
между възвратно-предпазния клапан
(предпазното устройство) и уреда.

Уредът се състои от корпус, фланец в долната си част (при
бойлери за вертикален монтаж) или в страни (при бойлери
за хоризонтален монтаж), предпазен пластмасов панел и
възвратно-предпазен клапан.

Наличието на други (стари) възвратнопредпазни клапани може да доведе до повреда на
вашия уред и те трябва да се премахнат.

1.1 Корпусът се състои от стоманен рeзервоар
(водосъдържател) и кожух (външна обвивка) с
топлоизолация между тях от екологично чист
високоплътен пенополиуретан, и две тръби с резба
G½ “ за подаване на студена вода (със син пръстен) и
изпускане на топла (с червен пръстен).

Не се допуска навиването на клапана към
резби с дължина над 10 мм., в противен случай
това може да доведе до повредата му на вашия
клапан, което е опасно за вашия уред.

VI. Антикорозионна защита

Магнезиевият аноден протектор допълнително
защитава вътрешната повърхност на водосъдържателя
от корозия. Той е износващ се елемент, който
подлежи на периодична подмяна, която е за сметка на
потребителя.
С оглед на дългосрочната и безаварийна експлоатация
на Вашия бойлер производителят препоръчва
периодичен преглед на състоянието на магнезиевия
анод от правоспособен техник и подмяна при
необходимост, като това може да стане по време на
периодичната профилактика на уреда. За извършване
на подмяната се обърнете към оторизиран сервиз или
правоспособен техник!

VII.Работа с уреда
1. Включване на уреда.
Преди първоначално включване на уреда се уверете, че
бойлерът е включен правилно в електрическата мрежа и
е пълен с вода.
Включването на бойлера се осъществява посредством
устройството вградено в инсталацията описан в подточка
3.2 от параграф V или свързване на щепсела с контакта (ако
модела е с шнур с щепсел).

2. Бойлери с електромеханично управление
Фиг. 2
Където:
1. Бутон на електрически ключ (при модели с ключ)
2. Светлинни индикатори
3. Ръкохватка за терморегулатор (само при модели с
възможност за регулиране на температурата)
2.1 При моделите с вграден в бойлера ключ е необходимо
да включите и него.
Бутонът на електрическия ключ на уреда е означен с
знак
. Той е релефен.

••

За да включите електрическият ключ натиснете
бутона до упор и отпуснете. Той светва, което означава,
че е включен и свети постоянно докато не бъде изключен
или бъде изключено захранването към уреда (т.1 по-горе).
Светлинните индикатори също светват (виж следващата
т.2.2)

••

За да изключите електрическия ключ натиснете бутона
до упор, след което го отпуснете. Бутонът трябва да изгасне,
което означава, че е изключен. Светлинните индикатори
също изгасват
2.2 Контролни лампи (индикатори)
Светят в червен цвят – уредът е в режим на загряване на
водата
Светят в син цвят – водата в уреда е загрята и
терморегулатора е изключил захранването на нагревателя
Индикаторите не светят, когато:

••
••
••

електрическият ключ на уреда е изключен, или
няма подадено електрическо захранване към уреда, или
температурната защита на уреда е изключила – виж т.3
по-долу

2.3 Настройка на температурата – при модели с
регулируем терморегулатор (термостат)
Тази настройка позволява плавно задаване на желаната
температура, което се осъществява посредством
ръкохватка на панела за управление. За повишаване
на температурата завъртете в посока към възходящо
означение.
Веднъж месечно поставяйте ръкохватката на
позиция за максимална температура, за период
от едно денонощие (освен ако уреда работи
постоянно в този режим). Така се осигурява
по-висока хигиена на загряваната вода.
ВАЖНО: При модели, които нямат ръкохватка за
управление на термостата, настройката за
автоматично регулиране на температурата на
водата е фабрично зададена.
3. Защита по температура (важи за всички модели)
Уредът е оборудван със специално устройство
(термоизключвател) за защита от прегряване на водата,
което изключва нагревателя от електрическата мрежа,
когато температурата достигне твърде високи стойности.
След задействане това устройство не се
самовъзстановява и уредът няма да работи.
Обърнете се към оторизиран сервиз за
отстраняване на проблема.

VIII. Модели с топлообменник
(серпентина)
Фиг. 1d и табл. 2
Тези бойлери позволяват през отоплителния период на
годината да се реализира икономия на електрическа
енергия. Това се постига благодарение на вградения
топлообменник (серпентина). С негова помощ водата
в бойлерите може да се загрява и без консумация на
електричество, като се използва локално или централно
водно топлоснабдяване. Максималната температура на
топлоносителя - 80°C.
Бойлерите с топлообменник дават възможност за
нагряване на водата по три метода:
1. Чрез електрически нагревател
2. Чрез топлообменник
3. Комбинирано нагряване- чрез серпентина и
електрически нагревател
Монтаж:
Освен по-горе описания начин на монтаж, особеното при
тези модели, е че е необходимо топлообменника да се
свърже към отоплителната инсталация. Свързването става,
като се спазят посоките на стрелките от фиг.1d.
Препоръчваме Ви да монтирате спирателни вентили на
входа и изхода на топлообменника. При спирането на
потока на топлоносителя чрез долният (спирателен) вентил
ще избегнете нежеланата му циркулация в периодите,
когато използвате само електрически нагревател.
При демонтаж на вашият бойлер с топлообменник е
необходимо двата вентила да бъдат затворени.
Задължително е да бъдат използвани
диелектрични втулки при свързване на
топлообменника към инсталация с медни тръби.
За ограничаване на корозията, в
инсталацията трябва да бъдат използвани
тръби с ограничена дифузия на газове.

IX.Периодична поддръжка
При нормална работа на бойлера, под въздействието на
високата температура на повърхността на нагревателя
се отлага варовик /т.н.котлен камък/. Това влошава
топлообмена между нагревателя и водата. Температурата
на повърхността на нагревателя и в зоната около него се
повишава. Появява се характерен шум /на завираща вода/.
Терморегулатора започва да включва и изключва по-често.
Възможно е “лъжливо” задействане на температурната
защита. Поради това производителят на този уред
препоръчва профилактика на всеки две години на Вашият
бойлер от оторизиран сервизен център или сервизна база,
като услугата е за сметка на клиента. Тази профилактика
трябва да включва почистване и преглед на анодния
протектор (при бойлери със стъклокерамично покритие),
който при необходимост да се замени с нов.
За да почистите уреда използвайте влажна кърпа. Не
използвайте абразивни или съдържащи разтворител
почистващи вещества. Не обливайте уреда с вода.
Производителят не носи отговорност за всички
последици, вследствие неспазване на настоящата
инструкция.
Указания за опазване на околната среда.
Старите електроуреди съдържат ценни
материали и поради това не трябва да се
изхвърлят заедно с битовата смет! Молим
Ви да съдействате с активния си принос за
опазване на околната среда и да
предавате уреда в организираните
изкупвателни пунктове (ако има такива).

